vereenvoudigt de 'workflow’

De JOWI mobiele rekken ondersteunen de 'workflow' vanaf het snijden tot de montage.
Een tijdelijke én mobiele opslag:
Door de lichtlopende, semi elastische wielen kan één
persoon een volledig geladen rek van de ene werkplek
naar de andere rollen.

Mobiel rek R900-2/2

Http://www.jowi.at

Elk werkstuk is steeds vrij toegankelijk:
Voorsortering op de verschillende werkplekken is
onnodig.

Mobiele rekken
modellen en technische gegevens
B590

R660

B770

R900

Voor meubeldelen
het handige rek

Voor meubeldelen
zwaar belastbaar

Voor deuren
het standaard rek

Voor deuren, grotere diepte
voor bredere raamdeuren
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16 niveau's, 16 gaten,
16 niveau's, 31 gaten,
12 niveau's, 12 gaten,
11 niveau's, 31 gaten,
maximum last per niveau 30 kg, maximum last per niveau 55 kg, maximum last per niveau 45 kg, Maximum last per niveau 40 kg,
maximum last per rek 200 kg
maximum last per rek 500 kg
maximum last per rek 500 kg
maximum last per rek 500 kg

Langere draagarmen:

Veranderen van de vrije ruimte tussen de niveau's

Draagarmen kunnen verlengd worden
door (optionele) overschuifarmen. Mobiele
rekken kunnen, in optie, voorzien worden
van draagarmen met een lengte tot 110cm.

Door het losdraaien van een zeskantboutje kan men de draagarm
er uitnemen. Bijkomende flexibiliteit bieden de modellen R660 en
R900, zij zijn voorzien van 31 gaten voor draagarmen.

Bescherming van de
oppervlakten:
de draagarmen zijn
bedekt met een kunststof
die weerstaat aan
solventen en compatibel
is met de meest voorkomende verfsystemen.

2 overschuifarmen voor R660-2/0

Gedemonteerde armen bij een R660-X De draagarm eruit nemen

Telescopisch onderstel:
Uitvoering “T”: Het mobiele rek “T”
is eenvoudig aanpasbaar voor
dubbel gebruik.
Het onderstel kan naar achter
uitgeschoven worden.
Draagarmen kunnen achteraan
Gemonteerd worden.

Dubbelzijdig gebruik:
Modellen B590 en B770
zijn geschikt voor
dubbelzijdig gebruik in
werkplaatsen waar
ramen geproduceerd
worden. De modellen
R660 en R900 in de X
en de XX uitvoering zijn
daarvoor ook bruikbaar.
Merk op:
De verhoogde
opslagcapaciteit en een
hogere maximumlast
voor dit mobiele rek.

Mobiel rek R660T-2/2

Vast onderstel:
Type “H” voor veelvuldig dubbelzijdig gebruik. In de modellen
R660 en R900 kunnen aan de
achterzijde armen aangebracht
worden.

Voor werkstukken van verschillende lengten
Opslag van alle onderdelen van een bepaalde Ruimtebesparing:
Mobiele rekken van dezelfde soort kunnen in
samenstelling:
Korte werkstukken kunnen naast andere geplaatst worden elkaar geschoven worden.
op het zelfde niveau. Bij langere stukken wordt de last
verdeeld over maximum vier draagarmen. Zo wordt de
capaciteit van het mobiele rek ' 2/2 ' optimaal benut.

5 Mobiele rekken B590-2/2 gestaffelt

Mobiel rek B590-2/2

: flexibel en geschikt voor werkstukken van verschillende lengte
zwenkbare instelling van de vier Dubbelzijdig gebruik

De V-vormige en
oplegrekken biedt de mogelijkheid werkstukken van
verschillende lengte uit een zelfde productiereeks op te
slaan. In alle configuraties geeft de instelbare lengte van het
onderstel een optimaal gebruik van de werkruimte.
DABELJU combineert de voordelen van het mobiele rek
type B590-2/2 met deze van het rek B590-X.

Standaard, kan het onderstel naar achteren
telescopisch verbreed worden. Dit garandeert de
stabiliteit bij een dubbelzijdige belading op de
naar achteren gedraaide oplegrekken.

: Op 3 mogelijke wijzen te gebruiken
Praktische tip nr. 1
Als verschillende smalle werkstukken op één niveau achter
elkaar worden gelegd is het aan te raden bij aanvang een
vrij niveau te voorzien zodat men de bewerkte stukken
hierop kan leggen. Hierdoor wordt het continu werken
gegarandeerd en de capaciteit optimaal gebruikt.

Praktische tip nr. 2
Als de uiteinden van de draagarmen; ook bij een
geladen rek; zichtbaar blijven kan de gebruiker
zich beter oriënteren bij het verrijden van het rek.
Daarom is de breedte van het breedste werkstuk
maatgevend voor de diepte van het mobiele rek.

Gebruiksvriendelijk en aanpasbaar
Traploos instelbaar in de lengte

Eenvoudige bediening

Mobiele rekken welke traploos verlengbaar zijn
worden gebruikt voor stukken van ongeveer gelijke
lengte, b.v. binnendeuren. Een maximale reklengte
van 3,2M laat toe werkstukken tot ca. 5M lang op te
leggen.

In enkele seconden kan men het rek op de gewenste
lengte instellen en met twee knoppen blokkeren. Pas
op: als het rek ingesteld is voor lengten onder de
60cm bestaat er gevaar voor het kantelen.

Mobiel rek R660-XX

Mobiel rek R900-XX

Mobiele rek B770-X

Speciale lengten in mobiele rekken

Aanpasbaar naar wens

Het rek B770-1/1 met de optionele lengte van 235cm is
bijzonder geschikt voor het opleggen van binnendeuren.
(Alternatief: B770-XX). Buiten de standaardlengte van
150cm zijn de JOWI mobiele rekken ook beschikbaar in
een lengte van 210, 235 en 278cm.

Een of meerdere kolommen met draagarmen
kunnen geplaatst worden op de dwarsbalken
(47mm). Deze dwarsbalken zijn daarom voorzien
van een gatenrij.

Mobiel rek B770-1/1, speciale lengte van 235cm

Praktische tip nr. 3
Om een goede ventilatie tijdens het drogen te
bekomen; evenals een praktische belading van het
rek; is het wenselijk dat het opgelegde werkstuk niet
dichter ligt dan op 40mm afstand van het volgende
niveau.

Het plaatsen van een oplegrek in een R660-1/1

Praktische tip nr. 4
Als de werkstukken bij het lakken van boven
beginnend weggenomen worden, valt het
losliggend vuil niet op de pas gelakte oppervlakken.

Vorm en afmeting geen enkel probleem:
de spuittafel die steeds past!

730 - 930 mm

730 - 930 mm

, een productontwikkeling van
, is een universele
tafel voor werkstukken waarvan één van de zijden vlak is.

Voor werkstukken tot 80kg.
De steunpunten kunnen afgeschroefd
worden. Door ze te vervangen met
houten blokjes; voorzien van een
nagel; bekomt men zeer spitse
steunpunten.

Voor werkstukken tot 120kg.
Een versterkte uitvoering: met een
grotere voet en een regelschroef om
vloeroneffenheden uit te regelen.

Zelfs bij dikke lagen 'overspray'
blijven de beschermde lagers
van de armen licht draaien.
Regelmatig reinigen is eigenlijk
overbodig.

®

!De vrij beweegbare
steunpunten van de
Octopus kunnen eenvoudig
en snel onder werkstukken
met een veelzijdige vorm
en van verschillende
grootte geplaatst worden.
! De steunpunten blijven
zuiver.
! Een serie van werkstukken
kan zonder sortering
volgens grootte gelakt
worden.
! De spuitnevel wordt beter
afgezogen, zodat geen
spuitnevel aan de
onderzijde van het
werkstuk achterblijft.
!Door de draaibare
constructie kan men steeds
spuiten in de richting van de
afzuiging. Dit verhoogt de
afzuigefficiëntie.
! Ergonomisch werken is
door het traploos instellen
van de hoogte mogelijk.

De aktieradius van de steunpunten.
D1 1.090 mm
D2 1.190 mm

Eenvoudig in gebruik,
een toestel met een lange
gebruiksduur:

®

De aktieradius van de steunpunten.
D1 1.260 mm
D2 1.390 mm
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L

Overzicht van
mobiele rekken
Plaatsbesparend en
universeel in gebruik

D

Nuttige
lengte

LxDxH

L max. . . 210cm

B590-X
Voor meubeldelen
variabele lengte

Lmax . . 150cm
Lmin . . . 25cm
T . . . . . . 73cm
H . . . . . 181cm

R660

Lmax . . . 278cm

Voor meubeldelen
zwaar belastbaar

T. . . . . . . 83cm
H . . . . . 192cm

R660X

Lmax . . 160cm
Lmin . . . 36cm
T . . . . . . 83cm
H . . . . . 192cm

Gatenrij Niveau's

Ø
Vrije Ø van de
Ø wielen
hoogte armen

59cm

30kg

200kg

16

500kg

31

16

66mm

23mm

125mm

29mm

160mm

29mm

160mm

29mm

160mm

L . . . . . . 150cm
S)

Variabele lengte,
zwaar belastbaar

Extra lang,
zwaar belasttbaar

Lmax . . 320cm
Lmin . . . 36cm
T . . . . . . 83cm
H . . . . . 192cm

B770

Lmax . . . 278cm

R660XX

66cm
S)

(77cm)

S)

(90cm)

S)

(100cm)

S)

(1100cm)

55kg
(45kg)
(40kg)
(35kg)
(32kg)

66mm

16
11

S)

113mm

11)

L . . . . . . 150cm
S)

Voor deuren,
het standaard rek

T. . . . . . . 94cm
H . . . . . 184cm

B770-X

Lmax . . 150cm
Lmin . . . 36cm
T . . . . . . 94cm
H . . . . . 184cm

Voor deuren,
variabele lengte

B770-XX
Voor deuren,
extra lang

Lmax . . 300cm
Lmin . . . 36cm
T . . . . . . 94cm
H . . . . . 184cm

R900

Lmax . . . 278cm

Voor deuren,
met grotere diepte

T. . . . . . 106cm
H . . . . . 192cm

R900-X

Lmax . . 160cm
Lmin . . . 36cm
T . . . . . 106cm
H . . . . . 192cm

77cm
(90cm)

45kg

S)

(100cm)

S)

S)

(40kg)
(35kg)

(110cm)

(32kg)

90cm

40kg

500kg

12

500kg

31

12

92mm

R900-XX
Extra lang,
met grotere diepte

(100cm)

S)

S)

(110cm)

(35kg)
(32kg)

113mm

11
16

S)

66mm

11)

Lmax . . 320cm
Lmin . . . 36cm
T . . . . . 106cm
H . . . . . 192cm

Op speciale bestelling of later aangepast
Uitgerust met 11 draagarmen.
Uitgerust met 16 draagarmen.

Voorbeeld van een type-aanduiding met uitbouwniveau:

B590 - 2/2
Aantal verzetbare rekken
Aantal met draagarmen voorziene zijden

De standaard niveau's:

B.v. B770-2/2

B.v. B770-1/1

Universeel in gebruik. Variabel: Bijkomende
Gelijktijdig geschikt
kolommen en draagvoor korte en lange
armen zijn mogelijk.
werkstukken.

B.v. B770-2/0
Enkel voor lange
werkstukken.
Bijkomende legrekken
zijn inklikbaar.

Wijzigingen voorbehouden!

L . . . . . . 150cm
S)

Variabele lengte,
met grotere diepte

Type aanduiding

4

S)

T . . . . . . . 73cm
H . . . . . . 181cm

16)

3

Lmax . . 150cm
Lmin . . . 30cm
T . . . . . . 79cm
H . . . . . 181cm

Voor meubeldelen
het handige rek

S)

2

L . . . . . . 150cm

B590

11)

Maximale last
bij een gelijkmatige
lastverdeling, zonder
dynamische belasting

1

1
2
3
4
5
6

